A solução completa
para projetos elétricos

Uma solução rápida que eleva o nível de produtividade e qualidade dos seus projetos, ao mesmo tempo em
que entrega informações precisas à manufatura. Assim trabalha o QC, um software ECAD, compatível com o
formato DWG, criado especificamente para criação e modificação de projetos elétricos, eliminando tarefas
repetitivas, improdutivas e manuais. Para que esta engrenagem funcione com excelência, os
desenvolvedores do software apostaram em produtividade, onde as automatizações de tarefas operacionais
aliada à padronização garantem velocidade ao desenvolvimento e uma drástica redução no número de erros
do projeto.
Além disso, o SAP Integration and Certification Center (ICC) certificou que o QC Professional Plus 2014 R1
integra-se com o SAP ERP, sistema integrado de gestão empresarial transacional, para oferta de soluções
específicas e flexíveis para o setor. O software também é uma Solution Partner da SolidWorks para
integração entre projeto elétrico e mecânico.
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Benefícios
Crie projetos esquemáticos
Desenvolva projetos elétricos esquemáticos, contendo todas as interligações elétricas entre os componentes,
utilizando recursos de fios e cabos da biblioteca. Numa plataforma simples e de fácil adaptação, diminuindo o
tempo de implantação da ferramenta na engenharia.
Calcule a fiação do projeto
Crie automaticamente as rotas dos fios dentro do layout mecânico, sabendo a quantidade total de fios
utilizados no projeto.
Desenvolva Layout integrado
Crie o layout do painel de forma integrada com o diagrama elétrico, utilizando recursos inteligentes de
montagens e posicionamentos de equipamentos.
Projete sem limites
Desenvolva toda a estrutura do projeto sem limites de páginas, componentes, fios e cabos.
Integre com ERP e CAD 3D
O QC se integra com qualquer sistema ERP e CAD 3D, com principal destaque para o módulo QC- SAP e
SolidWorks.
Gere relatórios automáticos
Apresente todos os relatórios do projeto elétrico de forma automática e fiel ao projeto, além de ser totalmente
customizáveis aos padrões da empresa ou do cliente.

“Com o QC ganhamos agilidade no processo e na aprovação dos nossos projetos, principalmente porque não
precisamos fazer a lista de materiais manualmente. Outro ponto importante é a redução de erros em listas de
materiais. Esses são fatores que contribuem para a redução de tempo de projeto, que varia de 30 a 50%.”

Diego Franco, coordenador de projetos, Delta Painéis Elétricos
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"O QC possibilita a integração entre os setores de compras, engenharia e montagem. Isso agiliza o
processo de liberação do projeto, pois as informações são compartilhadas. Além disso, com a ferramenta
de inserção automática, conseguimos reduzir de 5 para 1 dia o desenvolvimento do projeto."

Evandro Lang, coordenador de projetos de painéis na Vellar

Configure previamente o seu projeto
Com o QC, você possui um configurador de produto onde são definidas as regras de criação de diagrama
elétrico, possibilitando a criação automática do projeto.
Plataforma multi-idiomas
Traduza o seu projeto para até 15 idiomas diferentes e trabalhe na interface do software em até três idiomas.
Padronize suas bibliotecas
O QC possui o cadastro técnico inclusive com a representação de layout dos principais fabricantes de
componentes elétricos do mercado (WEG, ABB, Siemens, Rockwell, Schneider Electric, GE, entre outras). Além
disso, você pode criar suas próprias bibliotecas e baixar atualizações disponibilizadas para o software.
Trabalhe em DWG
A extensão DWG, largamente utilizada nas engenharias para criação de desenhos 2D, é padrão de arquivos
dentro do QC.

“Comparamos diversos softwares antes de escolher o QC e um fator determinante foi a eficiência em trabalhar
com projetos de médio e grande porte especiais, ou seja, não seriados. A forma aberta do QC permite a
criação de uma estrutura própria e padronizada de projetos, podendo ser alterada, melhorada ou ampliada em
qualquer momento, diretamente pelo usuário.”

Dionatan Henrique Trentini, projetista sênior da Fockink
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Clientes

Desenvolvimento e suporte ao seu alcance
O QC é desenvolvido e fornecido pela SKA, empresa brasileira líder no fornecimento de tecnologia para
automação de engenharias de projeto e manufatura.
Desenvolvimento
A proximidade dos usuários com os desenvolvedores do QC garante que as demandas sejam atendidas com
maior agilidade, adaptando o software às necessidades de seus clientes. Esta flexibilidade só é possível
porque a equipe de desenvolvimento do software está sempre atenta às sugestões de quem utiliza o QC.
Suporte
A equipe de suporte da SKA é formada por
profissionais certificados e experientes que
estarão prontos para sanar as dúvidas do
usuário e resolver eventuais problemas com o
software. Profissionais dedicados em tempo
integral que oferecem a maneira mais fácil e
rápida de esclarecer dúvidas técnicas, seja por
telefone, e-mail ou acesso remoto.
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